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Ens visita el president d’ENSIE
Convidat per FEICAT, el president de la Federació Europea d’Empreses d’Inserció
Sr. Hubert Quintelier va visitar empreses d’inserció de Catalunya. En la seva visita va
venir acompanyat d’un equip de 5 col·laboradors seus. Cal tenir en compte que el
Sr. Quintelier, a part de president d’ENSIE i de la federació d’empreses d’inserció SST
de Bèlgica, és el director general d’una empresa d’inserció amb més de 600
treballadors amb seu a Gant.
En la seva estada a Catalunya varen tenir ocasió de
visitar diverses empreses d’inserció tant de la ciutat de
Barcelona com de Girona. Tot el seu equip va quedar
impressionat de la feina feta a Catalunya tenint en
compte l’escassesa de recursos públics en comparació
amb altres països.
La visita va servir també per a tractar la situació de la
Federació europea i els seus projectes de futur.

El president d’ENSIE i la comitiva en les visites a Ecosol, Formació i Treball i Trinijove

Benvinguts companys d’OLEA!
Un cop més, en el nostre Newsletter, hem d’anunciar
la incorporació d’una nova empresa sòcia a FEICAT!
En aquest cas es tracta de Multiserveis Olea que tenen
la seva seu a Vic. El seu objectiu és la creació de llocs de treball i la consolidació d’una
professió en l’àmbit forestal per a persones en risc d’exclusió. En trobareu més
informació a www.multiolea.cat

La Pionera ja és una realitat!
La Pionera és un espai d’oportunitats per a la gent que comença. Un espai de trobada
d’iniciatives innovadores. Des de projectes socioempresarials de col·lectius en situació
de vulnerabilitat fins a col·lectius que també comencen i innoven com makers,
artesanes o artistes. És obert tots els caps de setmana de l’any a Barcelona.

La Pionera és un projecte de Formació i Treball amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Barcelona on poden participar iniciatives emprenedores o socioempresarials que es
trobin en fase d’incubació, proves pilot o llançament, tinguin caràcter innovador i
capacitat transformadora, generin nova ocupació, ofereixin oportunitats a persones en
situació de vulnerabilitat social i respectin els criteris de compromís social, ambiental i
comunitari. En podeu tenir més informació a http://lapionera.barcelona/

Assemblea General d’ENSIE a Stuttgart
ENSIE ha celebrat el passat 7 de juny la seva
assemblea general ordinària. Enguany ha estat
especialment transcendent per dos motius: S’acaba el
primer any de mandat del Sr. Hubert Quintelier que
està promovent canvis molt positius en el si de la
federació. El balanç de la feina feta va ser exposat i
referendat pel plenari de l’assemblea.
El segon motiu va ser que, per primera vegada, la federació alemanya d’empreses
d’inserció PHOENIX ha organitzat l’assemblea. Aquesta implicació en la federació
europea és de gran importància ja representa un punt d’inflexió en la trajectòria
d’ENSIE. Els dos països europeus amb àmplia trajectòria en inserció laboral, França i
Alemanya, han intensificat en els darrers anys la seva implicació a la federació europea.
Com no podia ser de cap altre manera, l’organització va ser impecable.

La gestió del residu tèxtil
El passat 8 de juny, al CaixaForum de Barcelona, es va
celebrar la primera jornada sobre La gestió del residu tèxtil
com a motor de l’economia social i solidària. És una iniciativa
pionera a Barcelona, que vol propiciar el debat i l’anàlisi amb
experts per posar de manifest el potencial que hi ha en la
gestió del residu tèxtil per a l’impuls de l’economia social
solidària;. L’objectiu és conscienciar polítics i ciutadania sobre
l’impacte social i ambiental de la reutilització i el reciclatge de
la roba que ja no es fa servir.
L’esdeveniment organitzat per Solidança/Roba Amiga va ser un èxit i us en donem
l’enhorabona!

5a Trobada de Tècnics d’Inserció
El 10 de maig de 2018 es va celebrar la 5a Trobada de
Tècnics d’Empreses d’Inserció al Palau Macaya de Barcelona. Aquesta trobada, va congregar 44 tècnics d’inserció de
26 empreses sòcies de FEICAT.
La trobada, com en l’edició anterior, va estar dirigida pel formador Quico Manyos de
Dignetik. Les cinc hores intenses de debat, formació i intercanvi entre els tècnics es
varen fer curtes gràcies al professional que dirigia la sessió i a la predisposició i interès
de tots els participants.
La valoració que posteriorment se n’ha fet ha estat altament positiva. Aquestes
trobades, de caràcter anual i gratuït, es van consolidant com un del serveis que ofereix
FEICAT a les seves empreses membres.

L’Espai Làbora
El passat 14 de maig, el Born
Centre de Cultura i Memòria va
ser l’escenari de la 4a Jornada
de
Networking
del
Làbora.
L’objectiu és fomentar l’ocupació
de les persones amb dificultats
d’accés al mercat de treball.
A l’acte van assistir tots els
agents implicats en el programa:
representants de l’Ajuntament i
del tercer sector, participants en
el programa i empreses i entitats
col·laboradores.
Les empreses d’inserció de FEICAT rebent el diploma Làbora
Làbora

El programa Làbora està liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Barcelona i hi col·laboren entitats socials —representades per ECAS,
FEICAT i Creu Roja— Barcelona Activa i el teixit empresarial de la ciutat.

A l’acte inaugural varen prendre la paraula la tinenta d’alcalde de Drets Socials Laia
Ortiz; la directora de Barcelona Activa Sara Berbel, la presidenta d’ECAS, Sònia
Fuertes; el secretari de FEICAT Albert Alberich; i el president provincial de Creu Roja a
Barcelona, Josep Quitet. Posteriorment, es va lliurar el segell Làbora a les empreses i
entitats col·laboradores, en reconeixement pel seu compromís en la contractació de
persones que tenen especialment dificultats en accedir al mercat laboral. Deu empreses
d’inserció sòcies de FEICAT varen rebre aquest reconeixement son: Futur Just, Garbet,
Salta, Formació i Treball, Engrunes, Solidança, Recibaix, Trinijove, Andròmines Saó
Prat I Foment del Treball Col·lectiu. A totes elles, l’enhorabona!!
Posteriorment a l’acte institucional, durant el Networking, desenes d’empreses es van
entrevistar, de manera individual o grupal, amb més de quatre-cents candidats que
participen en el programa. En cada edició es millora la xifra de contractes que es
realitzen. En definitiva, es millora l’eficiència d’aquest recurs.

Les reunions de la Junta Directiva de FEICAT
Com és conegut, la Junta Directiva de FEICAT es
reuneix aproximadament cada dos mesos. La
darrera reunió va ser el 29 de maig a la seu de
FEICAT i es va dedicar, sobre tot, a la preparació de
l’Assemblea General Ordinària de 19 de juny.
Aquesta preparació consisteix a aprovar la
convocatòria, repassar l’auditoria comptable que es
presentarà a l’assemblea, l’informe de gestió i línies
d’actuació per al proper exercici.
Així mateix es va aprovar la incorporació de noves empreses d’inserció sòcies, per tal
de ratificar aquest acord en Assemblea. També es va informar sobre la situació de les
Xarxes en les que participa FEICAT, la represa de l’organització d’una jornada de
promoció de la contractació pública reservada per a empreses d’inserció i s’informa
sobre la reunió amb el director general d’economia social. En aquesta reunió es va
convidar al Sr. Josep Vidal a participar en la cloenda de la nostra assemblea general i,
hores d’ara ja podem confirmar la seva presència. També es va tractar sobre el risc
d’intrusisme d’organitzacions que volen incorporar-se al registre oficial d’empreses
d’inserció del Departament de Treball però que no tenen intenció real d’actuar com a
veritables empreses d’inserció.
D’altra banda, es va acordar el calendari de reunions de junta del segon semestre de
l’any. La primera de les reunions del segon semestre serà a la ciutat de Girona i la
intenció és que, en acabar, poder compartir un dinar amb les empreses d’inserció de
les comarques gironines. La següent serà el mes de novembre i es farà el mateix però
a Lleida.
Recordem que els representants de les empreses d’inserció que composen actualment
a la Junta Directiva son: Catalina Gonzalez de Saó Prat, Ignasi Parody de Trinijove,
Anna Güell d’Ecosol, Albert Alberich de Formació i Treball, Teresa Rodríguez de Salta,
Paco Ruiz d’Engrunes, Carme Sureda d’Aprodisca, David Hugas de Garbet i Mario Castel
de Troca.
Qualsevol empresa sòcia pot enviar propostes i suggeriments a la Junta Directiva que,
en tot cas, tractarà el tema proposat en la següent reunió ordinària que es celebri. Com
sempre, per a qualsevol comunicació amb la Junta o amb el coordinador, es pot
utilitzar l’adreça de correu electrònic info@feicat.cat

FEICAT i el Pilar Social Europeu
El mes de novembre del 2017 es va signar a

Göteborg el document de 20 mesures que es
consideren “el Pilar Social Europeu”. Els
signants son tots els estats membres de la
Unió Europea que, d’aquesta manera, volen
recollir en un sol document les prioritats
socials que haurien de prevaldre arreu
d’Europa. Si bé no és un document de directa
aplicació al estats, si que és important en
tant que marca una estratègia comuna per
avançar en drets socials.
En ocasió del sis primers mesos d’aquesta
aprovació, l’oficina del Parlament Europeu a
Barcelona va organitzar una jornada per tal
d’avaluar i compartir la transcendència d’un
document que vol, de manera transversal
tractar i combatre la pobresa, l’atur i la
discriminació
a
Europa.
En
nom
i
representació de FEICAT i de la Taula del
Tercer Sector, va intervenir, la nostra Vicepresidenta Sra. Anna Güell qui va posar en
valor la labor de les empreses d’inserció en
la construcció de l’Europa Social.
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